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Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat 

/ KULT13

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felelős kiadó: 

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Ház (AGYIH)
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357
Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 09.00–22.00 • pénteken: 09.00–20.00 
hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (AHGY)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 30 453 3693 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–17.00 • szombat-vasárnap zárva • kutatónap: szerda-csütörtök

Újlipótvárosi Klub-Galéria (ÚKG)
1136 Budapest, Tátra u. 20/B • Telefon: +36 1 320 5380
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 14.00–19.00

RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
1133 Budapest, Kárpát u. 23. • Tel.: +36 1 398 6210 • www.ram13.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–21.00 • hétvégén: rendezvények függvényében
A nyitva tartás az egyes szirmok esetén ettől eltérő lehet!

Tücsöktanya Családi Játszóház
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–18.00 • szombat: 15.00–18.00 • vasárnap: 10.00–13.00

PannKa Közösségi tér
1136 Budapest, Pannónia utca 18.
Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök: 9.00–13.00 • kedd, péntek: 9.00–13.00 és 16.00–18.00  
hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Sportközpont (ASK)
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig:  07.00–22.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Corner Hotel Angyalföld
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.  • Tel.: +36 1 329 1617
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 0–24

Újpalotai úti Sporttelep
1131 Budapest, Újpalotai út 13. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 16.00–23.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Nővér utcai Tanuszoda
1138 Budapest, Nővér utca 15. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00

Radnóti utcai Tanuszoda
1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 33.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00 • hétvégén: 09.00–14.00

Népszigeti Gyermek- és I� úsági Tábor 
1138 Budapest, Népsziget út 6.
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: rendezvények függvényében

Margitszigeti Gyermektábor 
1138 Budapest, Margitsziget
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: rendezvények függvényében

Velencei Gyermektábor 
2481 Velence, Széchenyi út 13.
Nyitvatartás: március 15. – november 15.

Bár nincs fenn az interneten
Andrew Lang: Mafl ázia című meséje alapján írta: Nagy Viktória Éva és 
Schneider Jankó, Tervező: Sipos Katalin és Sisak Péter, Zene: Mákszem 
Levente, Rendező: Schneider Jankó, Játsszák: Mákszem Lenke és Erdei 
Gergő.  Ajánlott korosztály: 4 éves kortól 

október 25., péntek
 10.30 Ül, áll, fekszik 

a Griff  Bábszínház babaszínházi előadása
Leül, feláll, körbenéz, jobbra szalad, balra ugrik, játszik, felfedez. Keres. Ta-
lál? Mit rejthet a színes doboz? Kincseket vagy kacatokat? Mindennapi tár-
gyakat? Mit kezdjünk a cipővel és a tűzzel vagy a vízzel? Mit csináljunk, ha 
elakadunk, ha a saját kezünkbe gabajodunk? Ha a  lábunk hátra felé halad, 
ha a fejünk magától bólogat? Próbáljuk meg felfedezni! Ha erre ennyi, akkor 
arra mennyi? Hány ujjam van? Ez a térdem? Ha erre ugrok, oda érek? Ez mind 
én vagyok és nem más? Milyen egyforma minden és mégis mennyire más! 
Góbi Rita táncművész, koreográfus mozdulatokra és gesztusokra épülő játé-
kos előadása saját magunk és környezetünk felfedezéséről a legkisebbeknek. 
Játssza: Fekete Ágnes bábművész, Zeneszerző: Gyulai Csaba, Tervező: Szabó 
Ottó, Dramaturg: Somogyi Tamás, Rendező, koreográfus: Góbi Rita. Ajánlott 
életkor: fél éves kortól 3 éves korig

október 26., szombat
 TÖKPARTI 

17.00 a Fakutya Együttes táncháza 
1. Hagyományos, jégen sikló eszköz, gyakorlatilag a korcsolya és a szék keveré-
ke. A rajta ülő egy vagy két hegyes bottal löki magát előre.
2. Csizmafelhúzó eszköz: „röhög, mint a fakutya”.
3. Fakutya zenekar: A  társaság 2000-ben került először a  Folkrendőrség lá-
tókörébe. Tagjai az elmúlt években bűnszövetkezetben, folytatólagosan és 
előre megfontolt szándékkal követtek el táncházakat és koncerteket, ahol 
a tradicionális csángó magyar dallamok kortárs megszólaltatása, a játék, és 
a  táncos-hallgató közönség szórakoztatása volt céljuk. Eddig az  együttest 
a Folkrendőrség három lemezen keresztül körözte.
A zenekar 2000 novemberében alakult, eredetileg három taggal: Walch 
Mártonnal, Székely Zoltánnal és Kudász Ferenccel. Halmos Kata a Kapolcsi 
Művészetek Völgye Fesztiválon, 2001 nyarán csatlakozott az  együtteshez. 

Szentkereszty Judit 2004-től 2007-ig énekelt velük. Régi barátuk, Kis Sándor 
2008. óta teljes jogú tag. Kezdetben a zenekar fő tevékenységét a gyermek-
táncházak adták, kiegészítve felnőtt táncházas programokkal és hagyomá-
nyos népzenei koncertekkel. 2004-től kezdve egyre több lehetőség adódott 
koncertezésre: a táncházak mellett rájuk jellemző népzenei feldolgozásokkal 
léptek a közönség elé. Ilyenkor szaxofon, elektromos koboz, basszusgitár és 
ütősök is megszólalnak.
Első lemezüket 2006 áprilisában mutatták be, a gyerekközönség felé való el-
kötelezettségük pedig a 2007-ben megjelent második lemezükön hallható. 
Kísérletező kedvük az első lemez továbbgondolásaként 2009-ben megjelent 
harmadik, koncept-albumukon teljesedett ki.
Ajánlott életkor 3 éves kortól
16.00–19.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház

október 4., péntek 16.00–17.00 
 Állatok Világnapja a PannKában 

Sünóra 
Mit esznek a sünik? Tényleg szeretik a  tejet? Télen valóban alszanak? Ilyen 
és ehhez hasonló kérdéseket is feltehetnek a  gyerekek majd ezen a  foglal-
kozáson, amelynek a  végén afrikai fehérhasú törpesünit lehet simogatni.
Pénteken egész nap szeretettel várjuk a  piciket és a  nagyobbakat kézmű-
veskedéssel. A  kicsik sünit, a  nagyobbak sünis könyvjelzőt készíthetnek.
Helyszín: PannKa Közösségi tér

október 11., péntek 10.00–10.45
 Babaszínház 

Kezeslábas Társulat: Kezeslábas című előadása 
Helyszín: PannKa Közösségi tér
Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!

október 20. vasárnap 10.00–11.00 
 Vasárnap PannKánál – Csépai Eszter és a Kismegszakítók –  
 Semmiseének 

A Bonbon Matiné előadásában
Ennek az  előadásnak a  megszületése maga is egy mese. Hol nem volt, 
míg egyszer lett egy Író Cimborák nevű műhely, ahol kíváló írók, költők 
álltak össze dolgozni, hogy még színesebbé tegyék a  kortárs magyar gye-
rekirodalmat. Sok-sok nagyszerű mese mellett, még több vers született 
ebben a  műhelyben, Mikor megismerte ezeket Molnár Gyuri, aki amo-
lyan modern bárd, először a  homlokára csapott, majd a  gitárjához, azu-
tán a  telefonjához és felhívta Csépai Esztert, hogy mindebből szépséges 
muzsikát faragjanak közösen. A  szövegek és a  dalok kíválóak lettek, a  mai 
kortárs gyerekversek leghumorosabbjai kerültek kiválogatásra (Varró 
Dániel, Lackfi  János, Szabó T. Anna, Miklya zsolt), hogy a  zenével és a  köl-
tészettel való barátkozás mellett a  nevetésnek is bőven jusson hely!
Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!

október 04., péntek
 az Állatok világnapja 

16.00–19.00 Tücsök Kézműves Műhely

október 13., vasárnap 
 10.30 Mamlasz királyság krónikája 

a MákSzem Színház paravános, kesztyűs bábelőadása
Tegnapelőtt vagy múlt héten
Találtam rá a térképen
Ilyen helyről ritkán hallasz
E királyság neve: Mamlasz
A sárkány itt tüzet okád
S találsz még számos csodát
Létezik, hidd el nekem

Telephelyek és elérhetőségek:

További információ a www.kult13.hu oldalon található 
és a telephelyek elérhetőségein kérhető!

Kult13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: rendezvenytermek@kult13.hu
Telefon: +36 30 451 9423

Sport13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: ertekesites@sport13.hu
Telefon: +36 1 329 1617

október 4. 16.00 Állatok Világnapja a PannKában – Sünóra GY, CS PannKa
Belépődíj: 1 000 Ft/gyermek, 
testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi 
Partner Kártyával ingyenes 

október 4. 16.00 Állatok Világnapja GY, CS AGYIH Belépés játszóházi belépővel!

október 11. 10.00 Babaszínház: Kezeslábas Társulat – Kezeslábas GY, CS PannKa
Belépődíj: 800Ft/gyermek, 
testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi 
Partner Kártyával 500 Ft 

október 13. 10.30 Mamlasz királyság krónikája – a MákSzem Színház 
bábelőadása

GY, CS AGYIH Belépődíj: 800.-Ft/fő*

október 20. 10.00 Vasárnap PannKánál – Csépai Eszter és a Kismegszakítók 
– Semmiseének – a Bonbon Matiné előadásában

GY, CS PannKa
Belépődíj: 1000Ft/fő, 
testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi 
Partner Kártyával 800Ft/fő

október 25. 10.30 Ül, áll, fekszik – a Griff  Bábszínház babaszínházi 
előadása

GY, CS AGYIH Belépés játszóházi belépővel!

október 26. 17.00 TÖKPARTI – a Fakutya Együttes táncháza GY, CS AGYIH Belépődíj: 800.-Ft/fő*

AGYIH: * XIII. Kerületi Kártyával a belépés díjtalan!
PannKa: * Testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi Partner Kártyával kedvezményt biztosítunk!

GYEREKPROGRAMOKPannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában

Tücsöktanya Családi Játszóház 
az Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Házban

                           rendezvénysorozat 

támogatója a Duna Plaza Zrt.



október 3., csütörtök 19.00
 HOBO (Földes László) – Ady Endre önálló est 

„Nem Ady-körképet szeretnék adni, hanem 
azokat a verseket mondom el, amelyekben 
válaszokat találtam a saját problémáimra. 
Ezekben a versekben megmutatkozik az 
útja végéhez közeledő férfi nem lankadó 
felelősségű, harcos, ostorozó hazaszerete-
te Európa közepén, viszonya a múlthoz, a 
történelemhez, sorstársaihoz, a Nyugathoz, 
valamint hálás emlékezése az elmúlt szerel-
mekre, álmokra és reményekre.”
Regisztráció szükséges! 
simonzsuzsa@kult13.hu 
Információ: 
Simon Zsuzsa +36 30 453 3693 
Helyszín: ÚKG

október 4., péntek 19.30–22.30
  PEDROFON Házibuli 

Szeptembertől ismét minden hónapban fergeteges házibulival várják a tán-
coslábú közönséget az  AJAMK színháztermében. Hazánk egyik legkedvel-
tebb rock and roll zenekarának műsorán szerepelnek az  ’50-es, ’60-as évek 
rock and roll slágerei, a Hungária örökzöldektől a Komár László nótákig. Sőt 
a ’30-as, ’40-es évek swing világát is felidézik, de feldolgozzák a hozzájuk kö-
zel álló közelmúltbéli számokat is. 
Helyszín: AJAMK

október 11., péntek 19.00
 Für Anikó: BEST OF koncert 

Für Anikó, Jászai Mari díjas színész-
nő és Érdemes művész, a 2006-ban 
megjelent „Nőstényálom” és az  azt 
követő „Kitalált világ” után új lemez-
zel jelentkezett, „Magyar hangja va-
gyok” címmel. A  dalok nagy részét 
Hrutka Róbert szerezte, de Jamie 
Winchester és Borlai Gergő né-
hány dala is megszólal az albumon. 
A koncert a három CD zenei anyagá-
nak válogatása. Felcsendülnek a régi 
barát, Bereményi Géza szövegeire 
írt legfontosabb szerzemények is. 
Betekintést kapunk a  gyerekkorról, 
a  későbbi szerelmekről, a  minket 
körülvevő világról. Szó lesz az  álhí-
rekről, a  virtuális kommunikáció ve-
szélyeiről és a  környezeti katasztró-

fákról is.  Für Anikó, dalain keresztül, olykor szemérmesen, olykor meglepően 
őszintén mesél magáról... és persze rólunk is. 
Közreműködnek: Fehér Adrienn vokál, Hrutka Róbert gitár, Galambos Zol-
tán zongora, Giret Gábor basszusgitár, Kottler Ákos dob
Helyszín: AJAMK

október 18., péntek 19.00
 Terrence McNally: Maria Callas mesterkurzusa 

A színpadon a  XX. század leg-
nagyobb énekesnője, a  görög 
származású Maria Callas, az  olasz 
arisztokrata, Meneghini felesége 
és a  hajómágnás Onassis szerető-
je - a hétköznapi élet és a művészet 
hatalmas mítosza. Callas, aki egyik 
pillanatról a  másikra pályája csú-
csán elvesztette a  hangját. Egy asz-
szony, aki előtt a  világ hevert, már 
nem tudja megjutalmazni hódolóit, 
miközben az  operáról, az  éneklés-
ről, a  sikerről s az  életről mindent 

tud, amit egy asszony tudhat. Mesterkurzust indít – s ez a valóság – a New 
York-i zeneiskolában, ahol mindenki énekelhet, csak Callas az egyetlen, aki 
énekhangot nem hallat. Viszont bírálja, kritizálja mindazokat, akik csak meg-
kísérlik is utánozni. Eközben maga elé álmodja az életét a kis görög falutól 
a világhír csúcsáig. Csupa forróság, csupa izgalom, csupa váratlan fordulat 
a darab, csodálatos operaáriák köré szőve. Nem csoda, hogy manapság be-
járja a világot, mert egy igaz, szép és tiszta élet tükre. Szereposztás: Maria 
Callas - Nagyváradi Erzsébet, Zongorakísérő - Mester Dávid, Első szoprán: 
Herczenik Anna, Második szoprán - Gyöngy Zsuzsa, Tenor: Gulyás Bence, 
Rendező: Czeizel Gábor 
A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügy-
nökség közvetítésével kerül színre.
Helyszín: AJAMK
 
október 25., péntek 19.00
 Müller Péter: Szeretetkönyv színpadon 

A népszerű könyvből készült zenés monológ, a szeretet fontosságáról. Szín-
ház arról, amire mindannyian szomjazunk. Az  előadás nem pusztán őszin-
te önvallomás, gazdag tanítás, de társkeresés is: a néző szeretetét keresi és 
szeretni segít. Müller Péter azt írja: „A szeretetről beszélni egyedül nem lehet. 
Csak együtt.” A szeretet a legnagyobb szavunk. Minden örömünk és gondunk 
mögött ez az egyetlen szó rejlik. Müller Péter szól a szerelemről, a barátság-
ról, a női és a férfisorsról, a párkapcsolatról, a szexualitásról és a magányról, 
társunk elvesztéséről, a saját lelkünkkel való barátságról, az öregségről, a csa-

ládról, a gyermeki és az anyai 
szeretetről, korunk érzelmi 
zűrzavaráról s az  elmúlhatat-
lan égi szeretetről.
A Színésznő: Papadimitriu 
Atina, A Zenész: Kutik Rezső, 
Rendező: Perjés János
Helyszín: AJAMK

október 17. – november 22.
 A Magyar Festők Társaságának kiállítása 

A Magyar Festők Társasága 
A  geometria körül címmel ki-
állítást rendez az  Újlipótvárosi 
Klub-Galéria mindkét szintjén. 
A  „körül” szóval azt jelzik, hogy 
az ismert geometrikus művészek 
munkái mellett bemutatkozási 
lehetőséget szeretnének nyújta-
ni a „lírai” ill. „lágy geometria”, és 
a  geometrizáló művészet kép-
viselőinek is. Ezért a  személyes, 
név szerinti felkéréseken túl szí-
vesen látják azok pályázatát, akik 
a műveiket a mégoly tágan értel-
mezett geometrikus művészet 
körébe sorolják, illetve pályájuk 
egy bizonyos szakaszában geo-
metrikus vagy geometrizáló mű-
veket alkottak. A pályázók műveit 
elbírálják, hogy illeszkednek-e a „geometrikus” fogalmához, illetve a kiállítás 
kereteihez. Hűen egyesületük hagyományaihoz, a táblakép festészet alkotá-
sai mellett a geometrikus művészet többi műfajában készült művek, tér- és 
síkplasztikák is megjelennek a  bemutatkozáson. A  kiállítást Balázs Sándor 
művészettörténész nyitja meg. 
Helyszín: ÚKG

október 24. – november 24.
 Székely Annamária kiállítása 

Festészete központi 
témája a  tér, a  téráb-
rázolás. A  látható te-
rek minden esetben 
valóságos helyszínek. 
Akár gyakran látott, 
vagy csak egyszeri 
benyomást keltő, egy 
pillanatra megállásra 
kényszerített, de va-
lamiféle érzést min-
denképp előidéző 
helyek.  Bizonyos mun-

káinál 3D technikát választott, mely az ismert vörös-kék szemüvegen keresz-
tül közvetíti a nézőnek a teljes térélményt. Így kapott főszerepet a festészet 
legalapvetőbb eleme, a kolorizmus. 3D technikával megfestett képei tereket, 
utcarészleteket, házsorokat ábrázolnak. Ezek olyan valós helyszínek, ahol 
bárki megfordulhat itthon vagy külföldön. 3D technikával festett képeivel 
párhuzamosan festi azokat a képeket, melyek szintén valóságból indulnak ki 
és amelyek számára valamilyen okból fontosak. Megjelennek tükröződések, 
megváltoztatott tér-rendszerek, valamint különféle perspektívák és a szétda-
rabolás is. Ezekhez különböző mértani alakzatokat használ fel, de egy papírgyű-
rődés, egy drapéria vagy egy vízfelület hullámzása egyaránt lehet alkotóelem.  
Helyszín: RaM

október 2. 17.00 Civil Kerekasztal – civil szervezetek képviselőinek 
összejövetele

F AJAMK A részvétel díjtalan!

október 3. 19.00 HOBO (Földes László) – Ady Endre önálló est F, NY ÚKG
A részvétel díjtalan! 
Regisztráció szükséges: 
simonzsuzsa@kult13.hu

október 4. 19.30 PEDROFON Házibuli D, F, NY AJAMK Felnőtteknek: 1 500 Ft 
Diákoknak és nyugdíjasoknak: 1 200 Ft

október 8. 13.30 Nyugdíjas filmklub – Az igazi kaland NY AJAMK A részvétel díjtalan!

október 9. 17.00 Angyalföld Retro előadás befejező része D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

október 9. 18.00 Rendvédelmi beszélgetésekA Rendőr Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület estje

F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

október 11. 19.00 Für Anikó: BEST OF koncert D, F, NY AJAMK Első szektor: 2 500 Ft 
Második szektor: 2 000 Ft*

október 17. 14.00 A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
XIII. kerületi Szervezetének Szüreti Mulatsága

D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan, 
jelentkezés szükséges!

október 17. 18.00 A Magyar Festők Társaságának 
kiállítás megnyitója

D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

október 18. 19.00 Terrence McNally: 
Maria Callas mesterkurzusa

M AJAMK Első szektor: 2 500 Ft 
Második szektor: 2 000 Ft*

október 22. 10.00 Kerületi koszorúzási ünnepség  
október 23-a alkalmából

M XIII. kerület, 
Tahi u. 18. A részvétel díjtalan!

október 22. 11.00 Kerületi központi ünnepség  
október 23-a alkalmából

M Béke tér A részvétel díjtalan!

október 22. 13.30 Nyugdíjas filmklub – Grace nélkül az élet NY AJAMK A részvétel díjtalan!

október 25. 17.00 Operandevú Baranyi Ferenccel D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

október 24. 17.30 Székely Annamária kiállítás megnyitó D, F, NY RAM A részvétel díjtalan!

október 25. 19.00 Müller Péter: 
Szeretetkönyv színpadon

D, F, NY AJAMK Első szektor: 2 000 Ft
Második szektor: 1 500 Ft*

*XIII. kerületi kártyával kedvezményes belépődíjat biztosítunk! A kedvezmények nem összevonhatóak!
Jelmagyarázat: M – minden korosztály számára, F – felnőtteknek, D – diákoknak, NY – nyugdíjasoknak
Ingyenes programjainkra a díjtalan belépést/részvételt a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat biztosítja.

ESEMÉNYNAPTÁR AJÁNLÓ Kiállítások


